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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηςη των διατάξεων τησ υπ’ αριθμ. οικ.21221-14/07/2020 (Β’ 3007) απόφαςησ του
Τπουργοφ Μετανάςτευςησ και Αςφλου “Παράταςη ιςχφοσ των αδειών διαμονήσ και των δελτίων
διαμονήσ και μόνιμησ διαμονήσ, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ν.4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ.
106/2007 (Α’ 135), καθώσ και των βεβαιώςεων κατάθεςησ αίτηςησ των άρθρων 8 και 9 του
ν.4251/2014.”»

Σασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ τθσ από 14/07/2020 (Β’ 3007) απόφαςθσ του Υπουργοφ Μετανάςτευςθσ
και Αςφλου για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ειδικότερα, με τισ ωσ άνω διατάξεισ ορίηονται τα εξισ:

«1. Η ιςχφσ των οριςτικών τίτλων διαμονισ πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι ζχουν εκδοκεί από τισ
υπθρεςίεσ Αλλοδαπών και Μετανάςτευςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ χώρασ και τθ Διεφκυνςθ
Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου και λιγουν από τθν 20θ Ιουλίου
2020 ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται αυτοδικαίωσ, για οκτώ (8) μινεσ από τθν
θμερομθνία λιξθσ τουσ, χωρίσ τθν ανάγκθ ζκδοςθσ ςχετικισ διαπιςτωτικισ πράξθσ. Κατά το διάςτθμα
ιςχφοσ τθσ οκτάμθνθσ παράταςθσ, ο πολίτθσ τρίτθσ χώρασ που είναι κάτοχοσ του ςχετικοφ τίτλου
διαμονισ, διαμζνει νόμιμα ςτθν ελλθνικι επικράτεια και απολαφει των δικαιωμάτων που απορρζουν τον
τίτλο διαμονισ που κατζχει. Η ζναρξθ ιςχφοσ των τίτλων διαμονισ που κα εκδοκοφν, ςε ανανζωςθ των
ανωτζρω τίτλων διαμονισ, ανατρζχει ςτθν επομζνθ θμζρα από τθν θμερομθνία λιξθσ του παρατακζντοσ
τίτλου διαμονισ. Αιτιματα ανανζωςθσ των ωσ άνω οριςτικών τίτλων διαμονισ, δφναται να κατατίκενται
ςε όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ αυτών, ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργικισ και διοικθτικισ

ικανότθτασ των αρμόδιων υπθρεςιών ι κατά προτεραιότθτα, εφόςον ςυντρζχει αναγκαίοσ προσ τοφτο
λόγοσ.

2. Η ιςχφσ των βεβαιώςεων κατάκεςθσ αίτθςθσ που χορθγοφνται ςε εφαρμογι των άρκρων 8 και 9 του
ν.4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίςτοιχα, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ Αλλοδαπών και
Μετανάςτευςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ χώρασ και τθ Διεφκυνςθ Μεταναςτευτικισ
Πολιτικισ του Υπουργείου Μετανάςτευςθσ και Αςφλου και λιγουν από τθν 20θ Ιουλίου ζωσ και τθν 31θ
Δεκεμβρίου 2020, παρατείνεται αυτοδικαίωσ, για οκτώ (8) μινεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ, χωρίσ
τθν ανάγκθ αντικατάςταςισ τουσ. Κατά το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ οκτάμθνθσ παράταςθσ, ο πολίτθσ τρίτθσ
χώρασ που είναι κάτοχοσ βεβαίωςθσ κατάκεςθσ αίτθςθσ, ωσ ανωτζρω, διαμζνει νόμιμα ςτθν ελλθνικι
επικράτεια και απολαφει των δικαιωμάτων που απορρζουν από τον τίτλο διαμονισ, τθ χοριγθςθ του
οποίου ζχει αιτθκεί ι των δικαιωμάτων που απορρζουν από τον τίτλο διαμονισ που κατείχε, ςτθν
περίπτωςθ αιτιματοσ ανανζωςθσ αυτοφ.»

Για τθν ορκι και ομοιόμορφθ εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων από τον αρμόδιο υπάλλθλο του
Τμιματοσ ι Γραφείου Διοικθτικισ και Μθχανογραφικισ υποςτιριξθσ των Δ.Ο.Υ. και τθσ Υπθρεςίασ
myAADElive, διευκρινίηονται τα κάτωκι:

Οι ανωτζρω διατάξεισ αφοροφν οριςτικοφσ τίτλουσ διαμονισ (άδειεσ διαμονήσ, δελτία διαμονήσ, δελτία
μόνιμησ διαμονήσ) και βεβαιώςεισ κατάθεςησ αίτηςησ διαμονήσ που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ
Αλλοδαπών και Μετανάςτευςθσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων τθσ χώρασ και τθ Διεφκυνςθ
Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ.

Συνεπώσ, θ παράταςθ ιςχφοσ για διάςτθμα οκτώ (8) μθνών από τθν θμερομθνία λιξθσ ιςχφει για τα
ανωτζρω αναφερόμενα ζντυπα διαμονισ με θμερομθνία λιξθσ από 20/07/2020 ζωσ και 31/12/2020.
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ΤΝΘΜΜΕΝΑ: Ζνα (1) φφλλο
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Δημόςιεσ Οικονομικζσ Τπηρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.)
2. Γ.Ε.Φ. (μζςω των Δ.Ο.Τ.)
3. Διεφθυνςη Ελζγχων - Σμήμα ΙΓ΄-Τπηρεςία myAADElive
4. Διεφθυνςη Τπηρεςιών Δεδομζνων (για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα τησ Α.Α.Δ.Ε.)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΘΘ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικών
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών
3. Γραφείο τησ Γενικήσ Γραμματζωσ Φορολογικήσ Πολιτικήσ και Δημόςιασ Περιουςίασ
4. Αποδζκτεσ του Πίνακα Α΄ με α/α 1 και 4
5. Αποδζκτεσ του Πίνακα Β΄
6. Αποδζκτεσ του Πίνακα Γ΄, εκτόσ του με α/α 6 αυτοφ
7. Αποδζκτεσ του Πίνακα Η΄ με α/α 1 και 7
8. Αποδζκτεσ του Πίνακα Θ΄, εκτόσ των με α/α 4, 10 και 11 αυτοφ

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικήσ Διεφθυνςησ Φορολογικήσ Διοίκηςησ
3. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικήσ Διεφθυνςησ Θλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ
4. Διεφθυνςη Ελζγχων – Σμήμα ΙΑ΄

